
Toekomst voor het houden 
van kleine rassen

Agenda:

• Wie ben ik?

• Waar ga ik het niet over hebben?

• Waar ga ik het wel over hebben?

• Wat kunt U hiermee?

• Slot.



Wie ben ik?

• Bestuurslid SZH

• Lid Standaardcommissie hoenders en dwerghoenders

• Keurmeester

• (Bestuurs)Lid van enkele speciaalcubs
• Friese Hoender Club

• Leghornclub

• Secretaris Europese afdeling Hoenders van de Entente

• Fokker

• Voorzitter plaatselijke kleindiervereniging.



Waar niet over?

• Europese regelgeving
• EC 2016/429

• EC 2020/688

• Nederlandse regelgeving
• Europese regelgeving omtrent vogelgriep

• Rapport doden van dieren

• Beleid KLN
• Rapport: “Niets doen is geen optie”

• Verschuiven showseizoen.



Waar wel over?

• Een toekomst onafhankelijk van de eerdere niet besproken 
onderwerpen:

• Fokkerij

• Houden.



Fokkerij

• Registratie, vorige presentatie van Quido Valent

• Genenbank, presentatie van Jack Windig

• Wat is er meer nodig?
• Wat zijn kleine rassen?

• Dieren met de juiste eigenschappen

• Kennis van de raseigenschappen

• Andere fokkers.



• Wie past lijnenteelt toe?

• Of een ander systeem?

• Registratie is van wezenlijk 
belang.



Kleine rassen

• Hoenders, dwerghoenders

• Watervogels, siervogels

• Konijnen

• Sierduiven

• Cavia’s

• Andere soorten buiten de directe doelgroep van SZH en KLN.





Juiste eigenschappen

• Wie kent de standaard?

• Hoe check je je eigen dieren?

• Zijn tentoonstellingen noodzakelijk?
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Houden van de dieren

• Regelgeving
• Raad voor Dierenaangelegenheden

• Zienswijze Dieren in het huis van Thorbecke

• Welzijnsaspecten

• Vaak lokale regelgeving.



Vervolg

• Samen maken we een vuist.





KleindierNed



Vervolg

• Fokkers zijn geen concurrenten, maar collega’s.



Tot slot

• ?



“Vee van eigen bodem, 
het behouden waard”


